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We starten weer fysiek! 
Dinsdag 14 december kunnen we weer het fysiek 
onderwijs opstarten. We weten dat nog niet alle 
leerlingen aanwezig kunnen zijn i.v.m. 
quarantainedata. Ook gezinnen waarin de 
besmettingen elkaar opvolgen, zullen langer geen 
fysiek onderwijs kunnen volgen. 
Fysiek onderwijs opstarten betekent dat het 
online onderwijs stopt. De leerlingen die op of na 
14 december nog in quarantaine zitten, krijgen 
wel weektaken gedeeld en kunnen, onder 
begeleiding van de ouders, met het schoolwerk 
aan de slag. De leerkrachten en 
onderwijsassistenten zullen wel contact houden 
over de voortgang van de leerlingen thuis. Dit 

wordt individueel bekeken wat er nodig is om ‘het 
juiste’ te doen. 
 

VSO, BSO & peuterspeelgroep 
De peuterspeelgroep is tijdens de sluiting van het 
schoolgebouw ‘gewoon’ open gebleven. De 
leeftijdsgroep t/m 4 jaar kent een andere 
regelgeving en beleid wat betreft de 
coronapandemie.  
Dinsdag 14 december start de voorschoolse 
opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) 
ook weer. Vanuit Juut & Co zal dit met ouders 
gecommuniceerd worden. 
 

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 
Zoals al enkele keren eerder gedeeld, is er een 
nieuwe versie van de beslisboom met de datum 2 
december 2021. 
Wilt u bij (ook milde) klachten deze beslisboom 
doorlopen en de juiste keuze maken? 

 
 

Overzicht open dagen VO 
 woensdag 19 januari Zone College 

 vrijdag 21 januari Metzo College 

 zaterdag 22 januari Houtkamp college/Metzo 
college/ Schaersvoorde 

 zaterdag 29 januari Almende college/Panora 

 woensdag 2 februari Prakticon 
 

Kinderen en alcoholvrij bier 
Met het oog op de komende feestdagen een 
belangrijk artikel van de GGD in de bijlage over 

Agenda 
  

  

Ma. 13 dec. Online les 

Di. 14 dec. Start fysiek onderwijs 

Woe. 15 dec. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 16 dec. Zwemles groep 6/8 

  

Ma. 20 dec. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 22 dec. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 23 dec. Kerstviering tot 12.30 uur 
Zwemles groep 5/7 

Do. 23 dec. Naschoolse sport gr. 3 t/m 8 
geannuleerd 

Vrij. 24 dec. Studiedag, alle leerlingen 
vrij 

27 dec.-7 jan. ‘22 Kerstvakantie 

Ma. 10 jan. ‘22 1e schooldag, 8.25 uur start 

Ma. 10 jan. ‘22 Bezoek Rijksmuseum gr. 6, 
7, 8 ‘ontdekkers & reizigers’ 

Woe. 12 jan. ‘22 Afsluiting Blinkthema ‘1e 
Wereldoorlog’ groep 7/8 

Ma. 31 jan. ‘22 Studiedag 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 
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kinderen en het gebruik van alcoholvrij bier. Heeft 
u nog vragen hierover dan kunt u ook contact 
opnemen met de jeugdverpleegkundige GGD 
Marije Korevaar, verbonden aan onze school. 
m.korevaar@ggdnog.nl 
 

Drive-thru Kerststerrenactie 
Vrijdag 10 december zijn alle plantjes opgehaald 
van de Kerststerrenactie vanuit de ouderraad. 
Mooi om te zien dat we hier ook samen weer 
vorm aan hebben kunnen geven. Verschillende 
gezinnen hebben voor elkaar de planten 
opgehaald. Samen sterk!!! 

 

 
 

Kerst op Dorpsschool Halle 
Donderdag 23-12-2021 vieren we Kerst in alle 
groepen. Er zal, samen met de kinderen een 
hightea gemaakt worden die rond de middag ons 
waarschijnlijk lekker zal smaken. Om 12.30 uur zijn 
de leerlingen deze dag vrij en start de 
Kerstvakantie. Op vrijdag 24 december staat een 
studieochtend gepland voor het team van 
Dorpsschool Halle. 
Op maandag 10 januari 2022 start onze school 
weer om 8.25 uur! 
 

Bezoek Rijksmuseum Amsterdam & 
afsluiting Blinkthema groep 6 
Maandag 10 januari gaan groep 6/7/8 naar het 
Rijksmuseum. Vertrektijd is 10.30 uur en de 
verwachte aankomsttijd weer op school is 17.30 
uur. Als ouder heeft u de keus om uw kind(eren) 

uit groep 6/7/8 om 10.00 uur te laten starten of 
op de normale tijd 8.25 uur. Dit i.v.m. de lange 
schooldag tot 17.30 uur. 
In het cultuurplan van onze school staat dat de 
leerlingen van groep 6/7/8 jaarlijks naar het 
Rijksmuseum gaan, waarbij we proberen om elk 
jaar een ander programma en rondleiding te 
volgen. Dit jaar is het thema ‘reizigers en 
ontdekkers’. Groep 6 werkt deze periode over de 
80-jarige oorlog (Gouden eeuw). De rondleiding 
sluit aan op dit thema van groep 6. 
 

Deze week eten wij op woe.-do.-vrij….. 

 
Kerstbomeninzameling 

Helaas kan ook dit jaar de kerstboominzameling, 
waarbij de schooljeugd inzamelt en zo een 
zakcentje verdient, door de corona crisis niet 
doorgaan. Wij willen voorkomen dat onze 
medewerkers, kinderen en hun ouders te veel met 
elkaar in aanraking komen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij het overhandigen van de 
kerstbomen en het geldbedrag dat ze kunnen 
verdienen. Wilt u dit bericht meedelen in de 
klassen?. 
 

Als alternatief vindt er in de eerste week van 
januari een huis aan huis inzameling van 
kerstbomen plaats met de vuilnisauto van 
Circulus-Berkel. Wij zullen de inwoners hierover 
via de gebruikelijk communicatiekanalen van de 
gemeente en Circulus-Berkel informeren. 
 

Hopelijk kan de kerstboominzameling volgend jaar 
weer op de traditionele wijze plaatsvinden.  
 
Gemeente Bronkhorst 

mailto:m.korevaar@ggdnog.nl
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